Prevalentie van kanker: eerste cijfers beschikbaar voor
België
De Stichting Kankerregister berekende op basis van beschikbare gegevens (kankerincidentie en
overlijdens) de 1-, 5-, 10- en 20-jaars kankerprevalentie.

20-jaarsprevalentie1
Meer dan 425.000 personen (ongeveer 205.000 mannen en 220.000 vrouwen) die in de afgelopen 20
jaar (1991-2010) een diagnose van kanker kregen, waren in leven op 31.12.2010: dit is 4% van de
Belgische bevolking die leeft met kanker of die in het verleden kanker gehad heeft. Hiervan kregen
bijvoorbeeld 130.000 vrouwen de diagnose van borstkanker en 55.000 personen (mannen en
vrouwen) de diagnose van dikkedarmkanker. De helft van deze personen waren 70 jaar en ouder
(210.000 mensen): dit betekent dat één op zes in deze leeftijdscategorie een diagnose van kanker
kreeg tijdens de afgelopen 20 jaar.

5-jaarsprevalentie
Meer dan 182.000 personen (ongeveer 90.000 mannen en 92.000 vrouwen) die in de afgelopen 5
jaar (2006-2010) een diagnose van kanker kregen, waren in leven op 31.12.2010. Hiervan kreeg 60%
een diagnose van borstkanker (43.980 vrouwen), van prostaatkanker (38.490 mannen) of van
dikkedarmkanker (28.800 mannen en vrouwen) (fig. 1). Deze drie kankers zijn de meest prevalente
kankers op 5 jaar.
Het aandeel mensen van 70 jaar en ouder was goed voor 44% (80.000 mensen).
Figuur 1: De 10 meest prevalente vormen van kanker in België 31 december 2010 (5-jaarsprevalentie)
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De prevalentiecijfers geven aan hoeveel mensen er in het verleden
(1, 5, 10, 20 jaar) kanker kregen én op een bepaalde datum nog in leven zijn.

De prevalentiecijfers geven aan hoeveel mensen er in het verleden (1, 5, 10, 20 jaar)
kanker kregen én op een bepaalde datum nog in leven zijn. Deze mensen hebben potentieel
medische zorg en/of ondersteuning nodig.
Prevalentie op korte termijn (1 of 5 jaar) groepeert voornamelijk personen met een nieuwe diagnose,
personen in behandeling en/of personen die intensieve verzorging en follow-up nodig hebben (risico
op recidief en nevenwerkingen). Prevalentie op lange termijn (10,15 of 20 jaar) voegt aan de
voorgaande groep de personen toe die genezen zijn van kanker, personen die opgevolgd worden
voor risico op herval en personen die verzorgd worden voor een recidief en/of nevenwerkingen t.g.v.
vroegere behandelingen.
Dankzij de prevalentiecijfers kan men de nodige middelen en medische behoeften inschatten die niet
alleen noodzakelijk zijn voor de behandeling maar ook voor de opvolging en de aanpak van fysieke
en mentale gevolgen van de ziekte evenals voor de hulp bij sociale re-integratie.
Prevalentiecijfers dragen m.a.w. bij tot de organisatie van een gezondheidszorgsysteem dat
gebaseerd is op de zorgnoden van de bevolking.
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